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مقوله انتقال فناوري و چالش عملیاتی نمودن آن در قراردادهای صنعت نفت
دکتر بیژن مستقل
سردبیــر

انتق��ال فن��اوري در جه��ان س��وم ،مقول��ه
پيچيدهاي اس��ت كه هم از نظ��ر علمي و هم از
ابعاد فرهنگي ،سياسي و اقتصادي سالهاست نه
فقط كش��ورهاي در حال توسعه ،بلكه بسياري
از مجام��ع پژوهش��ي غ��رب و س��ازمانهاي
بينالمللي را به خود مشغول داشته است .سطح
فناوريهاي كشورهاي پيش��رفته و جهان سوم
فاصل��ه محسوس��ي دارد .براي كاس��تن فاصله
ِ
فناوري كش��ورهاي پيش��رفته و كمتر توس��عه
يافت��ه ،انتقال فن��اوري يك الزم��ه انكارناپذير
اس��ت .انتقال فن��اوري باروشه��اي مختلف و
وس��ائل مختلف امكانپذير اس��ت كه با توجه
به موقعيت انتقالدهنده و انتقالگيرنده فناوري
مشخص ميشود.
صنع��ت نفت در ط��ول عم��ر تکوینی خود
همواره با این چالش دس��توپنجه نرم کرده و
هنوز هم یکی از عناوین و مفاد قراردادهای آن،
مقوله انتقال فناوري است كه با وجود هزینه ِکرد
مق��دور و در حد توان ،کمتر به دس��تاوردهای
ملموس��ی از آن دس��ت یافته اس��ت .ترديدي
نيس��ت كه تنها راه عملي جبران عقبماندگيِ
ی��ك بنگاه اقتصادي اس��تفاده از تجارب موفق
ديگران در عرصههاي جديد اس��ت .بهعبارت
ديگر آنقدر منابع انساني ،سرمايه و زمان وجود
ندارد تا بتوان راهي را كه ديگران در مدت يك
يا دو قرن و با س��عي و خطاهاي بسيار و صرف
منابع زيادي ط��ي كردهان��د ،همانگونه پيمود.
انتق��ال فن��اوري راه كوتاهتر دس��تيابي بهثمره
تحقيق��ات ديگر كش��ورها در حل مش��كالت
است .با مطالعه سابقه توسعه كشورهاي درحال
توسعه ،خصوصاً كشورهاي شرق آسيا مالحظه
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ميگردد كه آنها در مسير توسعهي خود براي
تس��ريع در حل مش��كالت بخش صنعت ،بنيان
ِ
فناوري كش��ور خود را از طري��ق انتقال آن از
ساير كش��ورهاي توس��عه يافته تقويت كردند
ِ
اقتصادي مناس��ب
و س��پس ،با ايج��اد زيربناي
درص��دد تقويت مراكز دانش��گاهي و پژوهش
خود برآمدهاند.
بررس��يهاي انج��ام ش��ده در "كنفران��س
س��ازمان مل��ل متحد ب��راي عل��وم و فنون در
خدمت توس��عه" نيز مويد اين نظر اس��ت .در
برنام��هي عمل��ي وين آمده اس��ت ك��ه "اگر
كشورهاي درحال توسعه بهعنوان يك راهحل
ديگر قصد دارند كه خود ،دانشهاي علمي و
فنيِ ضروري جهت توس��عه اقتصادي را بدون
بهرهگيري از دانشهاي موج��ود كه نتيجهي
تحقيقات پژوهش��گران و انديش��مندان جهان
اس��ت كس��ب نمايند ،اين عمل نهتنها بس��يار
مش��كل اس��ت ،بلكه باعث اِتالف غيرمنطقي
نيروه��ا ميگردد .بهعالوه ،دس��تيابي به چنين
راهحل��ي در م��دت زمان��ي كه كش��ورهاي
كمرش��د جهت رس��يدن به توس��عه اقتصادي

درنظر گرفتهاند ،امكانپذير نيست .اگر چنين
تفكري در جهان مقبوليت يابد ،پيش��رفت فني
تمام كش��ورهاي جهان ازجمله ،كش��ورهاي
صنعتي مختل خواهدشد".
دس��تيابي به فن��اوري در بنگاههاي توليدي
تنها از طريق انتقال فناوري امكانپذيراس��ت؛
چه انتقال عمودي و چه انتقال افقي.
در انتقال عمودي يا انتقال تحقيق و توسعه،
اطالعات فني و يافتههاي تحقيقات كاربردي
ب��ه مرحله توس��عه و طراحي مهندس��ي انتقال
يافت��ه و س��پس ،با تجاري ش��دن فن��اوري به
فرايند تولي��د وارد ميش��ود .در انتقال افقي،
فن��اوري از يك س��طح توانمندي در كش��ور
يا ش��ركت ديگر به همان سطح توانمندي در
محل ديگري منتقل ميش��ود .در اين حالت،
هرچه س��طح گيرندهي فناوري باالتر باش��د،
هزينه انتقال فن��اوري كاهش مييابد و جذب
آن ،بهص��ورت موثرتري انجام ميش��ود .در
جدول 1-ماهيت و مفهوم انتقال فناوري در هر
س��طح و هزينه آن در مقايس��ه با سطوح ديگر
مشخص شده است.

 1مقايسه مفهوم و هزينه انتقال فناوري در سطوح توانايي فناوري
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در اي��ن تعري��ف انتقال فن��اوري زنجيرهي
بههمپيوس��تهي فعاليتهاي هدفداري اس��ت
كه ط��ي آن ،مجموعه مولفهه��اي فناوري در
مكاني بج��ز محل اوليهي بهوج��ود آمدنش،
دركاربرد هرچه گستردهتر مورد بهرهبرداري
قرار ميگيرد.
بنا بر تعريف س��ازمان مل��ل ،انتقال فناوري
عبارت اس��ت از وارد نم��ودن عوامل فناوري
خاص از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي
درحال توسعه تا اين كش��ورها را قادر به تهيه
و بهكارگي��ري ابزاره��اي تولي��دي جديد و
گسترش و توسعه ابزارهاي موجود سازد.
در بررس��ي مفاهي��م ،اهمي��ت و طبقهبندي
فناوري ،با مرور ادبيات فناوري ،مدلهاي الزم
براي بررسي ماهيت فناوري و انتخاب فناوري
مناسب بررسي ش��ده و بهنظر ميرسد بررسي
پنج بُع��د عمر فن��اوري ،پيچيدگ��ي فناوري،
س��رعت تحوالت آن ،اندازه بازار در دسترس
و ارزش افزوده حاصل ،دسته بندي مناسبي را
براي انتخاب فناوري دراختيار قرار دهد:
مناس��بترين وضعي��ت عمر فن��اوري براي
انتقال ،دوره معرفي و رشد فناوري است .يعني
مرحلهاي كه ريس��ك تحقيقات سپري شده و
زمان كافي براي استفاده اقتصادي از آن فراهم
باشد.
پيچيدگ��ي فناوري مورد انتق��ال بايد درحد
ِ
اقتصادي متقاضي فناوري و يا يك
توان فني و
قدم باالتر باشد كه امكان جذب فناوري فراهم
شود.
س��رعت تح��والت فناوري بايد متناس��ب
با فض��اي محيط��ي نيازمن��د فناوري باش��د
ك��ه امكان حيات و توس��عه فن��اوري فراهم
ب��وده و همراهي با تح��والت فناوري در دنيا
امكان پذير گردد.
اندازه بازار داخلي ،منطقهاي و يا بينالملليِ
دردس��ترس بهان��دازه كاف��ي ب��زرگ باش��د.
درش��رايطي كه عالوهبر اندازه بازار ،كش��ش
بازار نيز زياد باش��د ،س��ود مناس��بي را نصيب
سرمايهگذاران خواهدكرد.
باتوجه ب��ه ت��وان متقاض��ي ،ارزش افزوده

فن��اوري ب��اال ب��وده و فن��اوري در الي��هاي
منتقل ش��ود ك��ه بيش��ترين ارزش اف��زوده را
داش��ته باش��د .به عنوان مثال بيش��ترين ارزش
اف��زوده فناوريهای حوزه باالدس��تی نفت در
طراحی و تکمیل چاهه��ای تولیدی از مخازن
هیدروکربنی برای افزایش ضریب برداش��ت و
حداکثرس��ازی بازیافت کاراست در حالي كه
بيشترين ارزش افزودهي نرمافزارها در طراحي
مهندسي و شبیهسازی است.
روشهاي انتقال فناوري ،بسته به نوع فناوري
و ش��رايط گيرنده و دهندهي آن متفاوت و در
برخي موارد بسيار متنوع است .درميان كتابها
و مقاالت نوش��ته ش��ده درمورد اين موضوع،
ميتوان به طبقهبنديهاي مختلفي نظير تقس��يم
آن به روشهاي مستقيم و غيرمستقيم ،دروني
و برون��ي ،رس��مي و غيررس��مي ،تج��اري و
غيرتجاري ،بس��ته بندي ش��ده و غيربسته بندي
ش��ده ،تجس��م و غيرتجسم يافته اش��اره كرد.
روشهای انتقال فناوري از قرار زیر میباشند:
انتقال فناوري به صورت رسمي
 -1ليسـانس ()Licensing

ي��ك ش��ركت امتي��از توليد خاص��ي را از
شركت ديگري دريافت ميكند.
 -2اخذ ()Acquisition

ي��ك ش��ركت از ش��ركت ديگ��ري انتقال
فناوري موردنياز خود را اخذ ميكند.
 -3اخذ از طريق آموزش

()Educational Acquisition

يك ش��ركت ،متخصصاني را تحت شرايط
فن��ي ويژه اس��تخدام مينمايد و يا از ش��ركت
كوچكت��ر ديگ��ري ميخواه��د ت��ا نيروهاي
متخصص را در اختيار وي قرار دهد.
 -4کسب و ادغــام

يك ش��ركت با ش��ركت دارن��ده فناوري
ديگري ادغام ميش��ود و ش��ركت جديدي از
تركيب دو شركت قبلي بهوجود ميآيد.
 -5سهام اقليت ()Minority Equity

ي��ك ش��ركت بخش��ي از س��هام ش��ركت
عرضهكننده فناوري را ميخرد اما در مديريت
آن نقشي ندارد.

 -6سرمايهگذاري مشترك

روي موضوعه��اي مورد عالق��هي دو طرف
تش��كيل ميگ��ردد و عمدت��اً براي آش��نايي با
فناوريهاي دو طرف بهصورت انتقال مستقيم و
غيرمستقيم ميباشد .در سرمايهگذاري مشترك،
بازار هدف از الزامات كار است كه پس از مطالعه
اولي��ه و تائيد انجام ميش��ود .اي��ن روش اصوالً
بهترين روش انتقال فناوري محسوب ميگردد.
 -7روش خريد كل كارخانه ()Turn Key

اي��ن روش در مواقع��ی که ق��رارداد آماده
بهرهبرداری است ،انجام ميشود.
 -8خدمات مهندسي

خدمات مهندس��ي به آندسته از کارهاي فني
اطالق ميش��ود که در جهت ايجاد يک پروژه
صنعتي و توليدي بهکار آيد .معموالً اين خدمات
توسط موسسات مهندسيِ باتجربه در امر موردنظر
و يا فروشندگان ماشينآالت ارائه ميشود.
 -9قرارداد تحقيق و توسعه
()R & Dagreement

ي��ك ش��ركت هزين��ه انج��ام پروژهه��اي
پژوهش��ي را در مركز دانش��گاهي و تحقيقاتي
برعهده ميگيرد تا فناوري خاصي توسعه يابد.
 -10معامله مشترك ()Joint Venture

دو شركت مختلف جهت نوآوري فناوري
شركت سومي را بهوجود ميآورنـد و در سود
و زيـان شركـت سـوم شريـك ميشوند.
 -11قرارداد خدمات فني

کمکهاي فني عموماً خدمات و اطالعات
فني و مديريتي(صنعتي) اس��ت که در توليد و
س��اخت محصول يا مواد ،موردنياز ميباش��د.
معم��والً اي��ن خدم��ات از ط��رف واحدهاي
توليدي که داراي تجارب الزم و کافي در اين
زمينه باشند ،ارائه ميشود.
 -12همكاري فنی

دو ش��ركت تواناييه��اي فناوران��ه خود را
جهت رسيدن به محصولي جديدتر به اشتراك
ميگذارند.
 -13تحقيق و توسعه مشترك ()Joint R&D

دو شركت در زمينه فناوري خاصي اقدام به
تحقيق و توسعه ميكنند.
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 -14قرارداد تحقيق و توسعه
()R & D agreement

ي��ك ش��ركت هزين��ه انج��ام پروژههاي
پژوهش��ي را در مركز دانشگاهي و تحقيقاتي
برعه��ده ميگي��رد تا فناوري خاصي توس��عه
يابد.
 -15سرمايهگذاري در پژوهش
()Research Funding

ي��ك ش��ركت در زمين��ه پژوه��ش جهت
ِ
فن��اوري جدي��د در مراك��ز پژوهش��ي
خل��ق
سرمايهگذاري ميكند.
 -16كنسرسيوم ()Consortium

تعدادي ش��ركت و موسس��ه عمومي جهت
دس��تيابي به هدف خاص��ي در زمينه نوآوري
فناورانه با يكديگ��ر همكـاري مـينمايند ولي
سهامي بين آنها رد و بدل نميشود.
 -17شبكهسازي ()Networking
يك ش��ركت ش��بكه ارتباطي با اشخاص و
شركتهاي ديگر ايجاد ميكند تا بتواند همواره
در جريان نوآوريهاي فني و تكنيكي باشد.
 -18استفاده از سازندگان بيروني
()Outsourcing

يك شركت فعاليتهاي فني را به خارج از
خود انتقال ميده��د و تنها ،محصول موردنياز
را دريافت ميكند.
Spin Off -19

شركتهايي كه در كنار مراكز تحقيقاتي و
يا دانشگاه ايجاد ميش��وند و نوآوري فناوري
آنها را تجاري ميكنند.
 -20سرمايهگذاري مستقيم خارجي

سرمايهگذاري بهصورت درصدي داخلي و
خارجي انجام ميش��ود .سيستمهاي مديريتي،
برنامهري��زي م��واد ،فناوريه��اي تولي��دي،
بازاريابي ،خدمات پس از فروش از آوردههاي
سرمايهگذاري خارجي هستند.
 -21مدل پارکهاي علمي – آموزشي

در اي��ن م��دل امکاناتي ب��راي متخصصان،
جهت ايجاد ش��رکت فراهم ميش��ود .اينگونه
شركتها اغلب توسط افرادي که آزمايشگاهها
را ترک مي کنند ،ايجاد ميشود.
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 -22مدل فرت

اين مدل در انگلس��تان بهکار گرفته ميشود
و ناظ��ر بر افرادي اس��ت ک��ه از ناحيه چندين
ش��رکت يا کنسرس��يوم نمايندگي دارند و در
آزمايشگاههاي دولتي به جستوجوي فناوري
ميپردازند.
 -23قراردادهاي فرعي و دست دوم

اي��ن روش ميتوان��د ب��ه ان��واع مختل��ف
انج��ام ش��ود؛ الف  -گرفتن بخش��ي از كار از
انتقال دهنده (داخلي سازي) .ب  -گرفتن كار
از كمپاني هاي معتبر در صورتيكه در ش��بكه
آنها ق��رار بگيريم (فعاليته��اي تخصصي).
ج  -گرفتن كار و دادن به بخشهاي مختلف،
اگر قسمت مهندسي قوي داشته باشيم.
 -24قراردادهاي بيعمتقابل

در اي��ن روش ،عرضهکنن��دهي فن��اوري
موافق��ت ميكند ک��ه امکان��ات توليدي براي
متقاضي فراهم كند و در آينده ،از محصوالت
توليدش��دهي وي بهعن��وان بازپرداخت اصل
و سود س��رمايه گذاري خود ،اس��تفاده نمايد.
مهمتري��ن مش��وق و انگي��زهي عرضهکنندهي
فناوري در وارد ش��دن در ق��رارداد بيعمتقابل،
اس��تفاده و بهرهبرداري از منابع طبيعي و انساني
ارزان در کش��و ِر دريافتکننده فناوري است.
مهمترين انگيزه ب��راي دريافتکننده فناوري،
ِ
فناوري صنعتي و بهرهبرداري حداکثري
انتقال
از منابع طبيعي و انساني در کشورش ميباشد.
 -25اتحاد استراتژیک

دو شرکت تواناييهاي فناورانهي خود را در
جهت رسيدن به محصولي جديدتر به اشتراک
ميگذارند .همکاري استراتژيک عبارت است
از فراين��د تش��خيص ش��کاف در فناوريهاي
بومي با جس��توجو براي يافت��ن فناوريهاي
پُرکننده و س��پس ،درگير ک��ردن صاحبان آن
فناوري در مش��ارکتي که نتيج��هي آن ،انتقال
فناوري به کشور باشد .کشورهاي تازه صنعتي
شدهاي مثل کره ،همانند کشورهاي پيشرفتهي
صنعت��ي ،اکنون در جس��توجوي مکملهاي
فناوري بومي خود هس��تند و براي اين منظور،
هر مش��وقي را که الزم باشد فراهم ميکنند تا

صاحبان خارجيِ فناوري را به س��مت اين نوع
همکاريها سوق دهند.
انتقال فناوري به صورت غير رسمي

انتقال فن��اوري به صورت غير رس��مي اين
موارد را ش��امل ميگردد - 1 :استخدام پرسنل
فني و علمي - 2خريد و واردات ماش��ينآالت
و درياف��ت كمكه��اي فن��ي از س��ازندگان
اصل��ي ماش��ينآالت  -3مهندس��ي معكوس؛
معموالً زماني انجام ميپذيرد که ش��رکتهاي
چندمليت��ي و يا کش��ور عرضهکنن��ده فناوري
از انتق��ال حق امتي��از فناوريهاي پيش��رفته به
کش��ورهاي در حال توس��عه امتناع ميورزند.
 -4اعزام نيرو به خارج ،براي آموزش و كسب
تجربي��ات عمل��ي  -5برگ��زاري كنفرانسها
و نمايش��گاههاي كتاب ،انتش��ارات مقاالت و
نمايشگاههاي بينالمللي و تجاري ،صنعتي
سخن پاياني

ميزان اهمي��ت و درجه تأثيرپذيري هريك
از اين روشه��اي انتقال فن��اوري به عواملي
چ��ون ماهي��ت فن��اوري موردني��از و توانايي
ظرفي��ت كش��ور گيرن��دهي فن��اوري ب��راي
يادگيري و جذب دانش فناورانه بستگي دارد.
ِ
فناوري
انتخ��اب روش انتقال هزينهها و فوائد
انتقال يافت��ه را مش��خص ميكند .ب��ه عبارت
ديگر ،تعيين روش انتقال بويژه در نتيجه تمايل
عرضهكنندهي فناوري به عرضه آن به ش��كل
خ��اص و نيز ،تمايل و توانايي گيرنده فناوري
در اكتس��اب و جذب آن صورت ميپذيرد.
بنابراي��ن ،بهطوركل��ي روشه��اي گوناگون
انتق��ال فن��اوري را ميت��وان بهكمك بعضي
از عوامل مه��م مانند اه��داف انتقالدهنده و
گيرندهي فناوري ،سطح تواناييهاي مديريتي
و ظرفيتهاي فناورانه كش��ور گيرنده ،اندازه
بازار دردسترس و س��رعت تحوالت فناوري
مشخص نمود .پس الزم است كه در انتخاب
روش انتقال فن��اوري بوي��ژه در قراردادهای
جدید نفت نهايت دقت را به عمل آورد تا از
بهوجود آوردن اث��رات نامطلوب جانبي نظير
كس��ري تراز تجاري و وابس��تگي فناورانهي
چنين انتخابي جلوگيري شود.

